
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 16.02.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz § 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz 
modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na 
potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)”, numer sprawy: 
2/ST/SPIS/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 028-069337 z dnia 10-02-2021 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert określając go na dzień 24.02.2021 r. godzina 10:00. 
 
 
Pytanie 28: 
Dlaczego Zamawiający wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 6 ust. 1) skoro zgodnie z art. 6  
ust. 2 Pp druki bezadresowe są zwolnione z tego wymogu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, poprzez wykreślenie tego warunku. 
Zamawiający wymaga, aby czas dystrybucji odebranej od Zamawiającego Korespondencji masowej nie był dłuższy 
niż 6 dni od dnia jej odbioru od Zamawiającego. 
 
Pytanie 29: 
Dlaczego Zamawiający w opisie spełnienia warunku doświadczenia wymaga usług w zakresie listów, skoro to nie 
listy, a druki bezadresowe są przedmiotem zamówienia? Opis w tym punkcie jak i kwestia opisana w pytaniu 1 
wskazuje na preferowanie wyłącznie operatora wyznaczonego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, poprzez rozszerzenie przedmiotu wykonanych usług, które Wykonawca będzie mógł wykazać dla 
potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału. Zamawiający dopuszcza, aby o udzielenie zamówienia 
mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi 
dystrybucji listów lub druków bezadresowych – każda o ilości minimum 100.000 sztuk. 
 
Pytanie 30: 
W OPZ, wskazują Państwo, że materiały potrzebne do kolportażu będą przygotowane przez zamawiającego  
w postaci druków bezadresowych. Czy to oznacza, że Państwo jako zlecający sami drukujecie te materiały? Czy też 
na produkcję druków bezadresowych przewidziane jest osobne postępowanie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wyjaśnił treść Opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie w odpowiedzi na 
pytanie nr 27 upublicznionej w dniu 12.02.2021 r. „Zamawiający informuje, że produkcja druków bezadresowych  
w postaci listu Prezesa GUS, promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), których 
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odbiór i dostarczenie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, jest realizowana przez Zakład Wydawnictw 
Statystycznych i Zamawiający nie będzie ogłaszał odrębnego postępowania przetargowego na produkcję  
ww druków.”. 
 
Pytanie 31: 
Wykonawca wnosi o odstąpienie lub obniżenie wysokości wadium z 100 000,00 zł na 50 000,00 zł. Wykonawca 
informuje, że wadium we wskazanych wyżej kwotach będzie wnoszone w formie gwarancji bankowej (e-gwarancji). 
Celem obniżenia kosztów pozyskania zabezpieczenia Wykonawca wnosi o odstąpienie lub zmianę jego wysokości 
co będzie miało wpływ na kalkulację ceny. Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę, iż tzw. Tarcza 
antykryzysowa 4.0 w istotnej części wprowadziła regulacje dedykowane rynkowi zamówień publicznych.  
W szczególności "Tarcza" zawiera rozwiązania związane z brakiem obowiązku żądania wniesienia przez 
wykonawców wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. ,,progi unijne"; W związku  
z powyższym, Wykonawca wnosi o odstąpienie lub obniżenie przez Zamawiającego wysokości wadium oraz 
odpowiedniej modyfikacji postanowień SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kwoty wadium, którego wniesienia wymaga, do wysokości 50.000,00 zł. 
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 32: 
Zamawiający w treści SWZ Postanowienia ogólne ustalił wysokość zabezpieczenia na kwotę stanowiącą 5 % ceny 
ofertowej brutto. Cel wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie budzi wątpliwości - jest nim 
pokrywanie roszczeń z tytułu braku należytej realizacji zobowiązań przez Wykonawcę. W przypadku naliczenia kar 
przewidzianych umową - czemu najczęściej służy, umożliwia ich łatwiejsze dochodzenie. Jednocześnie jednak nie 
powinien to być środek skutkujący zbyt nadmiernymi obciążeniami dla Wykonawcy lub będący wręcz barierą 
uniemożliwiającą złożenie oferty. Tym bardziej w przypadku, gdy umowa przewiduje jeszcze inne mechanizmy 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - w tym w zakresie kar. W niniejszym 
postępowaniu, zgodnie z postanowieniami projektu umowy, poza ww. zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy, zostały przewidziane inne instrumenty związane z zobowiązaniem do zapłaty kar umownych (par. 9). 
Dodatkowo, biorąc pod uwagę skalę przedmiotu zamówienia i potencjalne szacunki Wykonawcy, należy się 
spodziewać, że przyjęty przez Zamawiającego próg 5 % przełoży się na znaczną wysokość ww. zabezpieczenia.  
W połączeniu z okolicznością, że Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy przez cały okres jej trwania, przekłada się to na koszty, jakie musi ponieść Wykonawca - tj. wskazany  
w SIWZ poziom zabezpieczenia determinuje wysoki koszt pozyskania zabezpieczenia i jego utrzymywania przez 
cały okres umowy. Ten ostatni aspekt nie pozostaje natomiast bez wpływu na kalkulowaną przez Wykonawcę cenę 
usług, stąd też Wykonawca wnioskuje o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do poziomu 2 % 
ceny ofertowej brutto. Ww. zmiany, w ocenie Wykonawcy, nie wpłyną w sposób negatywny na stopień 
zabezpieczenia potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Jednocześnie przyczynią się do poszerzenia potencjalnego kręgu wykonawców, a co za tym idzie zwiększą 
konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia wysokość wymaganego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na poziomie 5% wartości umowy brutto. 
 
Pytanie 33: 
Zamawiający w § 1 ust. 7 i ust. 20 Umowy wskazał iż osoba o której mowa w ust. 6 oraz ust. 19 będzie zatrudniona w 
terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed podpisaniem umowy i nie późniejszym niż 15 dni od daty 
podpisania/zawarcia umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu ze względu na procedury 
związane z rekrutacją pracowników. Procedura rekrutacji pracowników jest procesem rozciągniętym w czasie i 
zrealizowanie tego warunku może być niemożliwe do wykonania. Proponowany termin to: 
„nie wcześniejszym nit 14 dni przed podpisaniem umowy i nie późniejszym nit 31 dni od daty podpisania/zawarcia 
umowy". 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia zapisy w zakresie 
terminu zatrudnienia (w przypadku pozytywnej deklaracji Wykonawcy złożonej w Ofercie) osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności oraz osób bezrobotnych bez zmian 
 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 6) - było 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że 
dostarczenie Korespondencji do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych 
Wykonawcy. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 6) – powinno być 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że 
dostarczenie Korespondencji do adresatów nastąpi każdorazowo nie później niż 6 dni od dnia odbioru 
Korespondencji od Zamawiającego. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 7.1.3) - było 
posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada prawo do wykonywania 
działalności pocztowej, tj. posiada wpis do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, posiadania 
zasięgu terytorialnego wykonania usługi dostarczenia listu, obejmującego teren całej Polski. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 7.1.3) – powinno być 
posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 7.1.5) - było 
zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co 
najmniej dwie usługi dystrybucji listów – każda o ilości minimum 100.000 sztuk. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 7.1.5) – powinno być 
zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co 
najmniej dwie usługi dystrybucji listów lub druków bezadresowych – każda o ilości minimum 100.000 sztuk. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.8) - było 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą”, 
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka karnego, 
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 
których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy; 
7) dokumentu Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, potwierdzającego, że jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania; 

8) zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041, z późn. zm.), 

9) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 
określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, usługi zostały wykonane lub są 



 

5 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.8) – powinno być 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego, 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 
których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
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e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy; 
7) dokumentu Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, potwierdzającego, że jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania; 

8) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 
określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.9.1) - było 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 
9.8.1) SWZ; 

b) pkt 2) – składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt 2);  
c) pkt 3-5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 
 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.. 

d) pkt 6) - składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt 6); 
e) pkt 7) – składa dokument określony w pkt 9.8. ppkt 7); 
f) pkt 8) - składa dokument, określony w pkt 9.8 ppkt. 8); 
g) pkt 9) – składa dokumenty, określone w pkt 9.8 ppkt. 9). 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.9.1) – powinno być 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 9.8: 
a) pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 
9.8.1) SWZ; 

b) pkt 2) – składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt 2);  
c) pkt 3-5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 
 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
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znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.. 

d) pkt 6) - składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.8 ppkt 6); 
e) pkt 7) – składa dokument określony w pkt 9.8. ppkt 7); 
f) pkt 8) – składa dokumenty, określone w pkt 9.8 ppkt. 8). 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.10.2) - było 
W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie 
warunków określonych w pkt 7.1.4), jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym czasie, przez 
co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 9.10.2) – powinno być 
W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie 
warunków określonych w pkt 7.1.5), jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym czasie, przez 
co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 11.2) - było 
Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania 
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 11.2) – powinno być 
Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie  
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 12.1) - było 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
22-05-2021 r. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 12.1) – powinno być 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
24-05-2021 r. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 13.5) - było 
Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 10:00. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pkt 13.5) – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10:00. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.8 – było 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania wpisu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Zamawiający zweryfikuje wpis do 
wyżej wymienionego rejestru na podstawie ogólnodostępnego rejestru operatorów pocztowych na stronie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.8 – powinno być 
Zamawiający wykreślił wymaganie. 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.10 – było 
Zamawiający wymaga, aby dostarczenia korespondencji masowej do adresatów Wykonawca dokonał zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem świadczenia usług pocztowych w zakresie dostarczania druków bezadresowych w 
obrocie krajowym. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.9 – powinno być 
Po wykreśleniu wymagania pkt 8, pkt 10 otrzymał nr pkt 9 
Zamawiający wymaga, aby dostarczenia korespondencji masowej do adresatów Wykonawca dokonał każdorazowo 
nie później niż 6 dni od dnia odbioru korespondencji od Zamawiającego. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.13 – było 
Każdorazowe przekazanie przez Zamawiającego korespondencji do dostarczenia będzie potwierdzone 
dokumentem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z warunkami zapisanymi w regulaminie świadczenia usług pocztowych 
Wykonawcy. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.12 – powinno być 
Po wykreśleniu wymagania pkt 8, pkt 13 otrzymał nr pkt 12 
Każdorazowe przekazanie przez Zamawiającego korespondencji do dostarczenia będzie potwierdzone 
dokumentem zdawczo-odbiorczym. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.17 – było 
Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania dostarczenia korespondencji stanowiły podpisane i 
ostemplowane przez placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych 
druków bezadresowych lub inne dokumenty zawierające informacje o liczbie nadanych druków, zgodne z 
warunkami zapisanymi w regulaminie świadczenia usług pocztowych, sporządzane każdorazowo przy nadaniu 
przez Zamawiającego korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.16 – powinno być 
Po wykreśleniu wymagania pkt 8, pkt 17 otrzymał nr pkt 16 
Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania dostarczenia korespondencji stanowiły podpisane  
i ostemplowane przez Wykonawcę dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych druków bezadresowych 
lub inne dokumenty zawierające informacje o liczbie nadanych druków, sporządzane każdorazowo przy nadaniu 
przez Zamawiającego korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II – było 
Umowa zostanie zawarta na 9 tygodni od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że dostarczenie korespondencji do 
adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II – powinno być 
Umowa zostanie zawarta na 9 tygodni od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że każdorazowo dostarczenie 
korespondencji do adresatów nastąpi nie później niż 6 dni od dnia odbioru korespondencji od Zamawiającego. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III.1 – było 
Płatności wynagrodzenia przysługującego za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących Zestawienia liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów 
zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po 
nadaniu przez Zamawiającego korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III.1 – powinno być 
Płatności wynagrodzenia przysługującego za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez Wykonawcę dokumentów 
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stanowiących zestawienia liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów zawierających 
informacje o liczbie nadanych druków, sporządzonych każdorazowo po nadaniu przez Zamawiającego 
korespondencji. 

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Harmonogram – było 
Harmonogram 

Zadanie Termin wykonania 

Odbiór Korespondencji od Zamawiającego 
przez Wykonawcę do placówek 
pocztowych/punktu dystrybucji 

7 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2021 roku. 

Dostarczenie Korespondencji przez 
Wykonawcę do Adresatów 

zgodnie z regulaminem świadczenia usług 
niepowszechnych w zakresie dystrybucji 
przesyłek listowych  

Zakończenie realizacji Umowy 9 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Harmonogram przekazania listu Prezesa Wykonawcy 

Termin przekazania Korespondencji - listu 
Prezesa GUS Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego (tygodnie). 
Przekazanie Korespondencji do dystrybucji 
rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 15 
marca 2021 roku. 

Szacunkowa liczba Korespondencji do 
dostarczenia (szt.) 

15 200 000 

Tydzień 1  5 dni x 450 000 

Tydzień 2  5 dni x 450 000 

Tydzień 3  5 dni x 450 000  

Tydzień 4  4 dni x 425 000  

Tydzień 5  5 dni x 450 000  

Tydzień 6  5 dni x 450 000  

Tydzień 7  5 dni x 450 000  

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Harmonogram – powinno być 
Harmonogram 

Zadanie Termin wykonania 

Odbiór Korespondencji od Zamawiającego 
przez Wykonawcę do dystrybucji 

7 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2021 roku. 

Dostarczenie Korespondencji przez 
Wykonawcę do Adresatów 

każdorazowo nie później niż 6 dni od dnia 
odbioru Korespondencji od Zamawiającego  
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Zakończenie realizacji Umowy 9 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Harmonogram przekazania listu Prezesa Wykonawcy 

Termin przekazania Korespondencji - listu 
Prezesa GUS Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego (tygodnie). 
Przekazanie Korespondencji do dystrybucji 
rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 15 
marca 2021 roku. 

Szacunkowa liczba Korespondencji do 
dostarczenia (szt.) 

15 200 000 

Tydzień 1  5 dni x 450 000 

Tydzień 2  5 dni x 450 000 

Tydzień 3  5 dni x 450 000  

Tydzień 4  4 dni x 425 000  

Tydzień 5  5 dni x 450 000  

Tydzień 6  5 dni x 450 000  

Tydzień 7  5 dni x 450 000  

 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 9 – było 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z 
zastrzeżeniem, że dostarczenie Korespondencji do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 9 – powinno być 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z 
zastrzeżeniem, że dostarczenie Korespondencji do adresatów nastąpi każdorazowo nie później niż 6 dni od dnia 
odbioru Korespondencji od Zamawiającego. 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 13 – było 

Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w formie 
.................................................................................................  

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – pkt 13 – powinno być 

Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie 
.................................................................................................  

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr4 do SWZ – oświadczenie JEDZ – poz. 124,125 126 – było 

124 2)  W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: 

…TAK     …NIE 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: 

…TAK     …NIE 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……..][……..][……..] 

125 Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć 
możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie 
siedziby wykonawcy? 

126 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Załącznik nr4 do SWZ – oświadczenie JEDZ – poz. 124,125 126 – powinno być 

124 2)  W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: 

…TAK     …NIE 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: 

…TAK     …NIE 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……..][……..][……..] 

125 Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć 
możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie 
siedziby wykonawcy? 

126 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Załącznik nr4 do SWZ – oświadczenie JEDZ – poz. 151 – było 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie 
odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne 
dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i 
odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych  

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):  
Patrz pkt 7.1.5) SWZ  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co 
najmniej dwie usługi dystrybucji listów – każda o ilości 
minimum 100.000 sztuk. 
 
[……..] 

Opis Kwota / 
Liczba osób 

Daty Odbiorcy 

    
    
    
    

 

Załącznik nr4 do SWZ – oświadczenie JEDZ – poz. 151 – powinno być 

151 1b)   Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie 
odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne 
dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i 
odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):  
Patrz pkt 7.1.5) SWZ  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co 
najmniej dwie usługi dystrybucji listów lub druków 
bezadresowych – każda o ilości minimum 100.000 sztuk. 
 
[……..] 

Opis Kwota / 
Liczba osób 

Daty Odbiorcy 
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Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 9 – było 
Odbiór przez Wykonawcę, przekazanej przez Zamawiającego Korespondencji do dostarczenia, o której mowa w 
ust. 3-7, każdorazowo potwierdzony zostanie dokumentem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z warunkami zapisanymi 
w regulaminie świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 9 – powinno być 
Odbiór przez Wykonawcę, przekazanej przez Zamawiającego Korespondencji do dostarczenia, o której mowa w 
ust. 3-7, każdorazowo potwierdzony zostanie dokumentem zdawczo-odbiorczym. 
 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 10 – było 
Ogólnokrajowego dostarczenia odebranej od Zamawiającego Korespondencji Wykonawca dokona zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem świadczenia usług pocztowych, określonym na podstawie wpisu do rejestru 
operatorów pocztowych. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 10 – powinno być 
Ogólnokrajowego dostarczenia odebranej od Zamawiającego Korespondencji Wykonawca dokona każdorazowo 
nie później niż 6 dni od dnia odbioru Korespondencji od Zamawiającego. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 12 – było 
Strony przyjmują, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będą podpisane i ostemplowane przez 
placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych druków bezadresowych 
lub inne dokumenty, zawierające informacje o liczbie nadanych druków, zgodne z warunkami zapisanymi w 
regulaminie świadczenia usług pocztowych, sporządzane każdorazowo przy nadaniu przez Zamawiającego 
Korespondencji. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 12 – powinno być 
Strony przyjmują, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będą podpisane i ostemplowane przez 
Wykonawcę dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych druków bezadresowych lub inne dokumenty 
zawierające informacje o liczbie nadanych druków, sporządzane każdorazowo przy nadaniu przez Zamawiającego 
Korespondencji. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 3 – było 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w 
terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że dostarczenie Korespondencji do adresatów 
nastąpi zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 12 – powinno być 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w 
terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że dostarczenie Korespondencji do adresatów 
nastąpi każdorazowo nie później niż 6 dni od dnia odbioru Korespondencji od Zamawiającego. 

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 5 ust. 1 – było 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących Zestawienia liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów 
zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po 
nadaniu przez Zamawiającego Korespondencji. 
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Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Umowy – § 5 ust. 1 – powinno być 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez Wykonawcę dokumentów stanowiących 
Zestawienia liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów zawierających informacje o liczbie 
nadanych druków, sporządzonych każdorazowo po nadaniu przez Zamawiającego Korespondencji. 

Załącznik nr 5 do Umowy –Harmonogram – było 
Harmonogram 

Zadanie Termin wykonania 

Odbiór Korespondencji od Zamawiającego 
przez Wykonawcę do placówek 
pocztowych/punktu dystrybucji 

7 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2021 roku. 

Dostarczenie Korespondencji przez 
Wykonawcę do Adresatów 

zgodnie z regulaminem świadczenia usług 
niepowszechnych w zakresie dystrybucji 
przesyłek listowych  

Zakończenie realizacji Umowy 9 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Harmonogram przekazania listu Prezesa Wykonawcy 

Termin przekazania Korespondencji - listu 
Prezesa GUS Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego (tygodnie). 

Przekazanie Korespondencji do dystrybucji 
rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 15 
marca 2021 roku. 

Szacunkowa liczba Korespondencji do 
dostarczenia (szt.) 

15 200 000 

Tydzień 1  5 dni x 450 000 

Tydzień 2  5 dni x 450 000 

Tydzień 3  5 dni x 450 000  

Tydzień 4  4 dni x 425 000  

Tydzień 5  5 dni x 450 000  

Tydzień 6  5 dni x 450 000  

Tydzień 7  5 dni x 450 000  

Załącznik nr 5 do Umowy –Harmonogram – powinno być 
Harmonogram 

Zadanie Termin wykonania 

Odbiór Korespondencji od Zamawiającego 7 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak 
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przez Wykonawcę do dystrybucji nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2021 roku. 

Dostarczenie Korespondencji przez 
Wykonawcę do Adresatów 

każdorazowo nie później niż 6 dni od dnia 
odbioru Korespondencji od Zamawiającego 

Zakończenie realizacji Umowy 9 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Harmonogram przekazania listu Prezesa Wykonawcy 

Termin przekazania Korespondencji - listu 
Prezesa GUS Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego (tygodnie). 

Przekazanie Korespondencji do dystrybucji 
rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 15 
marca 2021 roku. 

Szacunkowa liczba Korespondencji do 
dostarczenia (szt.) 

15 200 000 

Tydzień 1  5 dni x 450 000 

Tydzień 2  5 dni x 450 000 

Tydzień 3  5 dni x 450 000  

Tydzień 4  4 dni x 425 000  

Tydzień 5  5 dni x 450 000  

Tydzień 6  5 dni x 450 000  

Tydzień 7  5 dni x 450 000  

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia; 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 16-02-2021 r.; 
3) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 16-02-2021 r.; 
4) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 16-02-2021 r.; 
5) Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 16-02-2021 r.; 

6) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 16-02-2021; 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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